
IKASTURTERAKO HELBURU OROKORRAK 
 
- FORMAKUNTZA-BERRIKUNTZA:    
 
1. TUTORETZA 
Burututako Elkarbizitza Plan eta Tutoretza Plana ikasturtean zehar aurrera eramango dugu. 
Iazko helburuarekin jarraituko dugu: IKASLEEKIN TUTORETZA PLANA AURRERA 
ERAMATEA. 
Tutoretzan aipatzeko gai nagusiak hauek dira: 

a) Ikasleen eskubide eta betebeharrak. 
b) Gure emozioak ulertu, landu eta kontrolatu. 
c) Egunero sortzen zaizkugun gatazkak konpontzeko, estrategiak eman  
d) Bullinga detektatzeko eta prebenitzeko ikasleei estrategiak eman. 

 
 
 
2. OINARRIZKO KONPETENTZIAK  
 
Curriculum berriaren ezarpena hasi zenetik, Umandi ikastolak hainbat ekintzetan parte hartu 
zuen honen inplementazioa geletan ezartzeko. 2009-2010 ikasturtean  gure klaustroak gelako 
praktika aztertzeko, eraldatzeko, adosteko, azken finean hobetzeko beharra sentitu zuen. eta 
formakuntza proiektua aurkeztu genuen deialdi honetan. Hau dela eta, curriculum berria 
erreferentzia gisa hartuta, metodologiaren inguruko  hainbat akordio adostu ziren.  
Ikasturte honetan pasa den urtean hasitako lanari jarraituz formakuntza proiektua berreizten 
dugu. 
 
Proiektu honen helburuak hauek dira: 
 

1. -Irakasleriak gelako praktikaren inguruan eztabaidatzea era eraikitzaile batean  
akordioetara ailegatzeko. 

2. -Gelako praktikarako akordioak idaztea eta modu berean ulertzea. 
3. -Gure praktikarako hainbat aldaketa diseinatzea, inplementatzea eta baloratzea, 

ikasleen ikaste-prozesuan laguntzeko 
 
3. ESKOLA 2.0 
 
Ikasturte honetan 5. mailako ikasleek iaz hasitako teknologien berrien erabilpenarekin jarraituko 
dute eta 6. mailako ikasleen artean ere ordenagailu berriak banatuko dira. Hau dela eta 3. 
zikloko irakasleak berrikuntza proiektu berri bat osatuko dute teknologi berri hau martxan 
jartzeko ikasleen artean. Proiektu honen helburuak hauek izango dira: 
 

1. Hirugarren Zikloko irakasleriaren formakuntza teknologi berrien erabileran. 
2. Teknologi berrien erabilera gelako praktikan txertatzea. 
3. Baliabie eta material didaktikoak bilatzea, ezagutzea, sortzea... 

 
Proiektu honetan burutuko diren ekintzak: 
 
- Lau irakaslek astero parte hartuko dute berritzeaguneak antolatutako mintegi hauetan; 
"eskola 2.0" .       Irakasle batek  hamabostean behin "eskola 2.0, Arloen metodologia " parte 
hartuko du.  
- Blog bat sortuko dugu, irakasleek eta ikasleek erabiltzeko, punto horretarako behar diren 
softwarrak aztertuko dugu, eta erabiliko dugu. 
-PDI eguneroko martxan integratzeko materialak bilatu programazioetan txertatu ahal izateko. 
 
 
 



 
 
 
4. HOBEKUNTZA PLANA. 
 
2009-2010 ikasturtean  4. mailako ikasleei egindako ebaluaketaren emaitzak jaso ondoren 
hobekuntza plana burutu genuen. 
Hobekuntza planaren barruan burutu ziren ekintzak  hauek izan ziren: 
 
1.  Irakasleen formakuntza  (idazmena eta idatzizko ulermenaren inguruan) 
2.  Liburutegia 2. maiakoei zabaldu ordutegi barruan eta kanpoan,  ipuin kontalarien bidez..... 
3.  3. zikloan errezeten bilduma egin. 
4. Testu ezberdinenekin aldizkari bat burutu. 
 
 
Aurtengo frogen emaitzak aztertu arte hauek izango dira  hobekuntza planaren helburuak: 
 
3. Irakurketa-idazketa aztertu eta nola isladatzen duten errutinetan adostu                 
4. Erabiltzen dugun metodologia eta testu motak aztertu. 
5. Irakurzaleta-suna bultzatu. 
6. Gurasoak eta umeak eskolako liburutegia ezagutu eta erabili. 
7. Eskolako aldizkaria egunerko kurrikulunean sartu. 

 
 
 
 
5. IRRATIA  ESKOLAN 
 
Ikasturte honetan hauxe da gure asmoa: 
 
Haur Hezkuntzan iaz hasitako irrati-esperientziarekin (Bil. BIL. Bil irratiarekin) jarraituko dugu, 
hau da, urritik aurrera ostiralero emitituko dugu. 
 
Iaz bezala tutore bakoitzak, bere gelako umeekin batera, erabakiko du zer grabatu: unidade 
didaktikoetan landutako olerkiak, asmakizunak, ipuinak, abestiak… 
Saiatuko gara Haur Hezkuntzako kurrikulumean landu behar diren testu mota guztiak irratira 
eramaten. 
Irratsaio hauek iaz sortutako blogean sartuko ditugu edonork entzuteko aukera izan dezan. 
 
Kontu-Kontari irratia, hiruhilabetean behin emititzen zena, aurten noizbehinkoa egingo da, 
puntualki, festaren bat ospatzeko, gertazinuen baten berri emateko... Era berean, edozein 
irakaslek irratsaioren bat prestatu nahi izanez gero, gonbidapena zabalduko da nahi dutenen 
geletan entzuteko. 
 
 
6. ELKARBIZITZA PLANA 
 
2009-2010 ikasturtean Behatokiak ikasleen ordezkariak berritu ziren. 
Aurten gure elkarbizitza plana onarritzat hartuta,  jantokirako helburu batzuk lortzea izango da 
gure asmoa. 

- Neska-mutilen ahotsaren bolumena kontrolatu (isiltasuna ahal den neurria lortu) 
- Gatazkak konpontzeko protokoloa ezagutu eta bete arazi. 
- Jantokiko arauak ezagutu et bete arazi 
- Begiraleen inplikazioa lortu eta haiekin bildu hainbat estrategia adostatzeko. 
 

 



7. IKASTOLAKO OSPAKIZUNAK  
 
Ikastolan  lantzen ditugun ospakizunak hiru ardatz nagusi dituzte: 
 

- Euskara eta euskal kultura. Gelaz kanpo euskararen erabilpena bultzatzea da helburuetariko bat. 
Horretarako ikasleen motibazioa bilatuko duten ekintza bereziak egiten dira.  

 
- Euskal kulturari dagokionez, argi dago ikastolan ospatzen ditugun egunak zerikusi zuzena dutela 

gure inguruan egiten denarekin. Garrantzitsua da, gure ikasleak aukera izatea hainbat ohitura 
ezagutzeko eta gure historia osatzen duen zati batzuetan murgiltzeko. 
Bestalde, ospakizun hauek, aukera ematen dute beste arlo batzuk  lantzeko. Gaien 
arabera, curriculunaren atal batzuk landu ditzakegu eta zalantzarik gabe harremanak: 
errespetua besteek egiten dutenaren aurrean,  elkarren artean laguntzeko beharra, 
txikien eta nagusien arteko harremana, etab…  
 

- Azkenik, ospakizun hauek aukera ematen dute ikastetxeko ikasle, guraso eta irakasleek 
elkarrekin parte hartzeko eta partaide sentitzeko.  
 

Ikastolan ondoko ospakizunak izango ditugu: 
 
- Olentzero. Abenduaren 23an goizez ospatuko da eta mailaren arabera gaia modu batean 
edo bestean landuko da.  
Ikastolako ikasle eta irakasleek harrera egingo diogu Olentzerori. Ondoren Haur Hezkuntzakoekin eta 
LHko 1. eta 2. mailakoekin bilduko da Olentzero. Lehen Hezkuntzako ikasle nagusienak aukera izango 
dute ekintza bereziak prestatzeko txikientzat. 
 
- Santa Ageda.  Otsailaren 4an ospatuko da.  Ikastolako patioan abestu ondoren HHko 4 eta  
5 urteko haurrak, LH 1. ziklo eta LH 2. zikloko ikasleek ikastolatik kanpo abestuko dute toki 
kontretu desberdinetan.  
 
- Euskararen Astea  ospatuko dugu azaroaren 22tik  abenduaren 3ra. 
. Aurtengo gaia “ EUSKALDUNAK ETA ITSASOA”  izango da.  
Ekintza honen helburuak dira euskararen erabilera bultzatzea, euskal kulturaren transmisioan 
eragitea eta ludikoa izatea. 
Horretarako, Berritzegunean biltzen garen ikastetxeak materiala prestatuko dugu, materiala 
gure geletan erabiltzeko.  
 
- Inauteriak. Goizez ospatuko dugu martxoaren 4an. Gurasoen laguntza  eta parte hartzea 
eskatuko da (mozorroak, txokolatada,...) 
 
- Ikastolako jaia ekainean.  
 
Aurreko ospakizunen zehaztasunak, Zikloetan, Batzorde Pedagogikoan eta Klaustroan egingo 
dira. 
 
 
8. BESTE BATZUK 
 

 
- 2 urteko gelen jarraipena eta balorazioa. 
- Kanpoko ekintzak, korala eta ikastolaren arteko koordinazioa 
- Saharar Herriaren Ezagutza sensibilizazio kanpaina bigarren hiruhilabetean zehar 

burutuko dugu. Aurten Arabako Saharako Errepublka Demokratikoaren Lagunen 
Elkarteak (SEAD) prestatutako hezkuntza proiektuan SAHARA EZAGUTZEN parte 
hartuko dugu.       



Kanpainaren helburua beste kultura batzuk ezagutzea eta elkartasuna, tolerantzia eta 
antzeko baloreak lantzea da. 

- Azoka txika: Hirugarren mailako ikasle, irakasle eta gurasoek udaletxeko ekintza 
honetan parte hartuko dute.  
Ekintza honen helburuak hauek dira: 

         - Herritarrak eta, bereziki, haurrak garapen bidean diren herrialdeetako umeek    M 
            dituzten arazoez sentiberatzea.             

                     
               - Elkartasunezko proiektu jakin baterako dirua biltzea. 
  

         - Ikastetxeetako eta ludoteketako erabiltzaileen artean, eta gizartean oro har,  
           elkartasunezko jarrerak sustatzea.  

 
9. METODOLOGIA 
 
   Orain arte bezala, Batzorde Pedagogikoak, zikloetako proposamenak jaso aztertu eta 
bideratuko ditu. 
   Denen artean baloratuko dugu adostasunik dagoen ala ez hainbat erabaki hartzeko. 
Beharrezkoa ikusten denean Klaustroa egingo da erabakiak hartzeko.  

   Zuzendaritza taldeak gai batzuen inguruan Batzorde Pedagogikora hausnarketak eta 
proposamenak eramango ditu. 

 
 


